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GULDEN SPOOR VOOR ECONOMISCHE UITSTRALING  
voor Fernand Huts 

Stadhuis Antwerpen, 11 juli 2015 
  

Geachte minister-president,  
Dames en heren parlementsleden, 
Burgemeester, 
Dames en heren schepenen en gemeenteraadsleden, 
Geachte Sporendragers en genodigden 
En bovenal mijnheer en mevrouw Huts 
 
Volgens de wetenschapper Vishwas Chavan is zich verontschuldigen voor een vergissing geen teken 
van zwakte maar vraagt het moed. Die neem ik nu in beide handen want ik zie mij genoodzaakt mij 
bij aanvang van deze laudatio twee keer te verontschuldigen. 
 
Mevrouw Huts 
 
Toen een van mijn raadgevers - eens terug uit ziekenverlof - vernam dat uw echtgenoot door onze 
adviesraad was uitverkoren voor een Gulden Spoor voor Economische Uitstraling kreeg ik een 
zachte tik op de vingers. We hadden een grote vergissing begaan … door niet uw naam toe te 
voegen naast die van uw man. Hij wist me te vertellen dat jullie al samen achter het stuur van een 
cabrio zaten tijdens jullie studententijd in Leuven en nu nog steeds samen een multinational 
besturen. In ieder geval, een artikel van een Vlaamse kwaliteitskrant van eind vorige maand 
bevestigde mijn bestuurslid zijn grote gelijk: “Wat zou er van Fernand Huts, een van de meest 
succesvolle ondernemers van ons land, geworden zijn zonder Karine Huts?” 
Onze verontschuldigingen, mevrouw. Dit Spoor is ook voor u. Zonder meer.  
 
Mijnheer Huts 
 
Mijn tweede verontschuldiging gaat naar u. Ik had in deze laudatio zeer graag uitvoerig belicht 
waarom wij met onze Beweging Vlaanderen-Europa vinden dat u dit Spoor meer dan terecht 
verdient. En dat lukte niet op één A-4-tje, echt niet. Toen ik ongeveer aan bladzijde 9 of 10 was, 
vernam ik dat ik slechts tien minuten spreektijd kreeg. Tien minuten?! Dramatisch weinig! 
Schrappen werd de boodschap. U bent zelf auteur van verschillende boeken: u begrijpt ongetwijfeld 
mijn frustratie en mijn dilemma. Wat behoud ik en wat delete ik? 
 
Ik had nochtans al een mooi verhaal geschreven over uw roots die in het Brabantse Haspengouw 
liggen waar uw voorouders generaties lang boerden, tot uw grootvader in de jaren ‘30 naar de 
Antwerpse haven verkaste. En over hoe u zelf uw ondernemersloopbaan begon als ‘Veldboerke’, 
met een bedrijfje dat zich specialiseerde in biologisch gekweekte groenten en fruit. Hoe u 
vervolgens begin jaren ‘80 natiebaas in Katoen Natie werd. Hoe u uw bedrijf van een modale KMO in 
de volgende 35 jaar uitbouwde tot een echte logistieke multinational.  
Maar: dit is allemaal terug te vinden in uw boeken: mensen moeten ze maar lezen. Ze zijn nog altijd 
bijzonder actueel en relevant. 
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Ik had ook graag verteld dat u met uw echtgenote als fervente kunstverzamelaars in de Seefhoek 
met ‘HeadquARTers’ een magnifiek cultureel patrimonium hebt opgebouwd en zo een steentje 
bijdraagt aan de uitstraling van de buurt. Ik heb mij laten vertellen dat u gekozen hebt om te 
investeren in kunst omdat sportsponsoring zo vluchtig is, maar ook goed voor uw gezondheid. En 
dat historische musea zoals het Louvre stikjaloers zijn op uw collectie die wereldtop is met kunst van 
Delvoye en Broodthaers, met textiel van duizenden jaren oud tot Zuid-Amerikaanse hedendaagse 
kunst. Maar ook de bladzijden hierover moesten eraan. 
 
Vanuit de overtuiging dat iedereen het recentelijk wel in de kranten zou gelezen hebben, schrapte ik 
ook het hele hoofdstuk met het nieuws over uw overname van Indaver. En over hoe u het bedrijf - 
dat ooit toebehoorde aan enkele chemiereuzen uit de Antwerpse haven - wegkaapte bij het 
Nederlandse Delta voor de neus van Franse, Japanse, Chinese en Zweedse kandidaat-overnemers 
en er opnieuw een Vlaams bedrijf van maakte. Die Vlaamse verankering van een niet te 
onderschatten know how op ingenieursvlak betekent een belangrijke troef voor de versterking van 
de technologische expertise in Vlaanderen, had ik erbij geschreven. Een zeer belangrijk argument 
voor onze adviesraad.  
Toch allemaal gewist, het spijt mij zeer.  
 
Ik had ook graag heel kort uw politieke carrière als Volksvertegenwoordiger voor de toenmalige VLD 
in de jaren ’95 tot ’99 belicht. En hoe u onder meer door de daar opgebouwde ervaring voor bijna elk 
denkbaar politiek-sociaal en economisch thema een oplossing hebt, zoals onder meer in uw 
schitterende boek ‘Door het oog van een spijbelaar’ staat te lezen. Ik had er graag uit geciteerd. 
Maar toen bedacht ik dat dit misschien een beetje moeilijk zou liggen, hier, vandaag, in dit midden. 
Dit was al iets gemakkelijker: Ctr. Alt. Delete. 
 
(Wat blijft er nog over, hoor ik sommige aanwezigen nu denken. Ah, nog zoveel. Nog zoveel!) 
 
Geachte dames en heren 
 
“Vlaamse ondernemers zijn echte patriotten”. Dat zijn de woorden van niemand minder dan de 
burgemeester van … Charleroi, Paul Magnette. Ik moet uw Waalse collega voor één keer gelijk 
geven, mijnheer De Wever, want volgens hem hebben de Waalse ondernemers de eigen 
grondstoffen en de eigen bevolking uitgeput en verdwenen zij met hun verworven vermogen. Dat zij 
daarbij bovendien rijkelijk van de federale dus overwegend Vlaamse subsidiepot profiteerden, 
verzwijgt hij natuurlijk. Vlaamse ondernemers daarentegen investeren volgens hem als echte 
Vlaamse patriotten wel in eigen land. Enkelen onder hen investeerden zelfs onlangs ook in een Luiks 
farmaciebedrijf. Nog een extra transfer dus. Maar dat is een ander verhaal.  
 
Een van deze ondernemers, een van die Vlaamse patriotten, huldigen we hier vandaag in het 
economische hart van Vlaanderen.  
Het is een echt boerenjaar voor de Katoen Natie: uitgeroepen tot onderneming van 2014 in eigen 
land en ei zo na tot onderneming van het jaar in de wereld, en dit allemaal rond de viering van 160 
jaar Katoen Natie met als hoogtepunt een volksfeest in Doel.  
 
Voor Antwerpen en voor Vlaanderen is vooral belangrijk dat de Katoen Natie vandaag, dankzij de 
heer en mevrouw Huts, één van de grote logistieke dienstverleners op wereldvlak is met meer dan 
13.000 werknemers in meer dan 33 landen. Zij hebben uiteraard een zeer ruime en gediversifieerde 
internationale klantenbasis, gaande van multinationals uit alle mogelijke sectoren tot middelgrote 
ondernemingen. Zelfs musea of beheerders van kunstcollecties behoren tot hun klanten. Katoen 
Natie is bij uitstek onderlegd in het overnemen van alle mogelijke logistieke delen van de ‘supply 
chaine’ van zijn klanten, gaande van opslag, transport tot ‘right in time’ toelevering. De Katoen 
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Natie-brochures zijn bijzonder helder en illustreren treffend de innovatiekracht, de klantgerichtheid 
en de oplossingsgerichtheid van het bedrijf.  
De grote kracht van Fernand Huts is het motiveren van zijn medewerkers – met echte topmanagers - 
om innovatief en creatief te werken in een kader met duidelijke spelregels zoals bijvoorbeeld 
vertaald in zijn ‘company Bible’.  
 
Onze entrepreneur, amuseur en provocateur omschrijft zichzelf als ondernemer met meer ideeën 
dan geld maar is in ieder geval een man die zijn ideeën direct wil uitvoeren, tenzij er een jachtpartij 
wacht natuurlijk. Hij publiceerde enkele boeken waarin hij als 100% non-conformist en 
zelfbenoemde nar de draak steekt met de gevestigde waarden. In het voorwoord van het boek ‘De 
Antwerpse Naties’ schreef hij in 1993: “Natiebazen zijn ‘no nonsens boys’; het zijn niet de mannen 
van ‘the glitter and the glamour’; zij hebben lak aan mooie façades op zwakke funderingen.” 
Fernand Huts sponsort zonder enige schroom Kaaiman die in de kwaliteitskrant De Tijd als echte 
hofnar de politici en hoogwaardigheidsbekleders een spiegel in satirische columns voorhoudt. Zijn 
blauwe kanon - pardon, kunstwerk - gericht op het havenbedrijf in Antwerpen schoot deze week nog 
de kanonbal Saeftinghedok af naar de overkant. Misschien kan het na vandaag een geel laagje 
krijgen?  
 
Geachte dames en heren 
 
De terroristen van IS vernietigen met hun beeldenstorm de cultuur en de geschiedenis van de 
volkeren die ze willen onderwerpen want een volk zonder geschiedenis en cultuur heeft ook geen 
identiteit meer, en houdt op te bestaan. Toch jammer dat een deel van de Vlaamse culturele sector 
en media nogal zorgeloos omspringt met onze Nederlandse taal, cultuur, Vlaamse identiteit en 
geschiedenis alsof ze die willen ontkennen en afzweren. Een voorbeeld: de VRT wilde alleen 
vanavond nog ons jarenlang zo populaire muziekprogramma Vlaanderen Muziekland ‘Vlaanderen 
Feest!’ noemen. De andere concerten kregen de naam ‘Pop Up Live’. Wij vrezen voor de toekomst. 
 
Een alles omvattende Europese taal, burgerschap, cultuur en identiteit bestaat niet. Een 
gemeenschappelijke geschiedenis en gemeenschappelijke universele waarden waarin het 
christendom en de verlichting een rol hebben gespeeld, bestaan daarentegen wel. Europa vormt 
geen monoliet maar een diamant, en de waarde van een echte diamant stijgt met het aantal 
facetten. Antwerpen dankt daar trouwens een deel van zijn rijkdom aan. Vlaanderen kan een 
blinkend facet aan die Europese diamant blijven als we blijvend zorg dragen voor onze identiteit 
binnen die Europese context. Met onze Beweging Vlaanderen-Europa willen we tijdens onze 
campagne Vlaanderen Feest! nog meer inzetten op een maatschappelijk mobilisatie en 
sensibilisering ten voordele van de Vlaamse ontvoogding. Die is niet af. We hebben al veel maar we 
willen nog meer, bijvoorbeeld dat vandaag niet alleen een feest van de Vlaamse Gemeenschap met 
een hoofdletter G is, maar dat dit ook zichtbaar is in het straatbeeld en via alle Vlaamse media, met 
als rode draad ‘samenhorigheid’. 
 
“Het grote economische succes en de welvaart van Vlaanderen zijn duidelijk gebouwd op de 
volksaard van de Vlamingen. De toekomst van Vlaanderen zal dan ook liggen in de evolutie van de 
Vlaamse volksaard, cultuur en identiteit”, schreef Fernand Huts in zijn boek ‘Vertelsels van een nar’. 
Tijdens een van mijn telefoontjes met Fernand Huts noteerde ik de volgende markante uitspraak: “Ik 
behoor tot de overtuigde Vlaamse vleugel. Verspreiding van het Vlaamse gedachtegoed is zeer 
belangrijk voor mij. Deze prijs is geworteld in mijn roots. Ik ben een echte ‘rootsman’, een hevige 
gelover in het belang van identiteit, mijn familie, mijn Antwerpse en Vlaamse achtergronden.” Dat 
sluit aan bij wat onze adviesraad ook charmeerde, namelijk de stevig ingebakken Vlaamse reflex van 
onze laureaat die hij al in zijn studententijd etaleerde als praeses van het Katholiek Vlaams 
Hoogstudentenverbond in Leuven en die ook vandaag nog zijn persoonlijkheid kleurt. Het is dan ook 
niet toevallig dat vandaag op diverse plaatsen in de wereld Vlaamse leeuwenvlaggen wapperen, 
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want zij worden uitgehangen aan de meer dan 200 wereldwijd verspreide vestigingen van Katoen 
Natie. 
 
Geachte dames en heren 
 
Vandaag herdenken we de Guldensporenslag. Vlaanderen is gelukkig intussen al lang niet meer ‘de 
kleine’ die in 1302 ‘de grote’ versloeg of ‘de haveloze’ die ‘de rijke’ op de Groeningekouter in de 
modder deed bijten. Ik stel vast dat Vlaanderen die dag steeds beter beleeft en stoffeert, mede dank 
zij de honderden straatfeesten, wijkinitiatieven en verenigingsactiviteiten, en talloze gemeentelijke 
festiviteiten en stadsevenementen zoals hier vanavond. Wij beogen daarbij de nadruk te leggen op 
onze eigen identiteit, taal en cultuur, en houden de verbondenheid tussen alle Vlamingen hoog in 
het vaandel.  
 
In ieder geval, hopelijk blijft u straks nog wat langer om ons Vlaanderen Feestconcert mee te maken 
hier op de Grote Markt, trouwens ook ‘live’ uitgezonden door de VRT. “Muziek verzacht niet alleen 
de zeden”, maar muziek in onze prachtige moedertaal werkt ook identiteits- en 
gemeenschapsbevorderend. Zoals u gisteren in uw toespraak op de Groeningekouter in Kortrijk 
beklemtoonde, minister-president, is het belang van het Algemeen-Nederlands niet te 
onderschatten. Het is de enige taal die ons bindt met alle mensen in Vlaanderen. Zeker niet 
onbelangrijk in het Vlaanderen van vandaag én in een wereld die onvoorstelbaar en onvoorspelbaar 
geworden is. 
 
Dat ons Vlaanderen Feest-concert en deze Spooruitreiking aan een bijzondere Vlaamse 
wereldspeler vandaag op onze Vlaamse feestdag in deze stad - en dan nog in het prachtige decor 
van ’t Schoon Verdiep - plaatsvinden, is zonder meer symbolisch. Dank voor de gastvrijheid, 
burgemeester! 
 
Dan resten mij nog 2 belangrijke taken: 

1) u allen een heel aangename Vlaamse feestdag toe te wensen. Onthoud: de feestdag van de 
Vlaamse samenhorigheid. Míjn feestdag, úw feestdag … ónze feestdag. 

2) de heer Huts samen met de Minister-President en de burgemeester hier op het podium uit te 
nodigen voor de uitreiking van de Gulden Spoor voor Economische Uitstraling. 

 
 
 
 

An De Moor 
Voorzitter vzw Vlaanderen Feest! 

Voorzitter vzw Beweging Vlaanderen-Europa 
GSM 0475 62 00 98 

E-mail: adm.ave@skynet.be  
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